Warsztaty 30.XI.2022

W stronę środowiskowego modelu wsparcia
– doświadczenia organizowania pomocy uchodźcom z Ukrainy
Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Dobra 56/66, Warszawa, sala 315

•

9:30 – 11:00 – Warsztat pierwszy: Kapitał solidarności – jakie mechanizmy odkryliśmy
pomagając uchodźcom z Ukrainy?
Organizator: Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW
Kapitał solidarności związany jest z działaniem i współdziałaniem; aktywizuje się on
zwłaszcza w ramach działań o charakterze pomocowym. Termin „solidarność” wskazuje
na nieinstrumentalne współdziałanie, którego źródłem nie jest dążenie do osiągnięcia
osobistych korzyści, lecz wspólnota celów, w ramach której nie sposób oddzielić
interesów własnych od interesów innych ludzi.
Kapitał solidarności jest zazwyczaj wytwarzany przez konwersję zachodzącą między
kapitałem społecznym i instytucjonalnym. Stymulującą rolę w tym procesie odgrywają
moralne relacje, które sprawiają, że interes innych ludzi staje się także naszą sprawą. Taka
moralna relacja powoduje aktywowanie rzeczywistych i potencjalnych zasobów,
a solidarnościowe wspomaganie innych upodmiotawia i zwiększa poczucie godności nie
tylko osób wspomaganych, ale i wspierających. Moralne relacje można też postrzegać
jako formę odrębnego kapitału moralnego.
Warsztat służyć będzie identyfikacji ścieżek wzajemnej konwersji kapitałów: społecznego,
instytucjonalnego i moralnego dzięki odwołaniu do doświadczeń solidarnego działania
społecznego wobec uchodźców z Ukrainy. Zakładamy, że aktywowane podczas warsztatu
społeczne doświadczenie uruchomi wspólnotę poznawczą, która wskaże istotne
uwarunkowania powstawania i oddziaływania kapitału solidarności.
Wstępem do wspólnych prac warsztatowych będą wypowiedzi:
• dr Izabela Grabowska, IPSiR-WSNSiR UW,
• dr Zbigniew Łukaszewski, Centrum Usług Społecznych w Goleniowie
• dr Krzysztof Mikołajewski, Wolskie Centrum Kultury
Prowadzenie i moderacja: dr hab. Bohdan Skrzypczak, IPSiR-WSNSiR UW
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•

11:00 – 11:30 – Przerwa

•

11:30 – 13:00 – Warsztat drugi: Dzieci i młodzież uchodźcza z Ukrainy – wyzwanie
dla Polski czy wieloaspektowa wartość dodana?
Organizator: Centrum Europejskie UW
Wojna rozpoczęta przez Rosję 22 lutego 2022 r. w Ukrainie przyniosła ponad 6 mln
uchodźców na granicy polsko-ukraińskiej. Ogromna ich część wróciła do kraju albo
przemieściła się do innych krajów UE czy Kanady, ale ok. 1,5 mln zostało w Polsce. Są to
głównie kobiety i dzieci. Zagrożenie wojenne spowodowało przy tym konieczność
ewakuowania z Ukrainy także całych domów dziecka wraz z opiekunami. Relatywnie dużo
pojawiło się też dzieci ukraińskich pozostających pod opieką nie-rodziców
(np. rodzeństwa) bądź bez opieki; ustanawiana jest dla nich opieka tymczasowa.
Celem warsztatu jest próba znalezienia odpowiedzi na pytanie, czy ta grupa przybyszów
stanowi wyzwanie i obciążenie dla Polski, czy też stanowi wieloaspektową wartość
dodaną. Zapraszamy do udziału w spotkaniu osoby bezpośrednio zaangażowane
w działania pomocowe na rzecz uchodźców ukraińskich w Polsce i tworzenie dla nich
miejsca w polskiej rzeczywistości, a zwłaszcza w systemie edukacyjnym. Dyskusja
koncentrować się bowiem będzie na sytuacji dzieci i młodzieży.
Zagajeniem do otwartej dyskusji będzie kilka wypowiedzi wprowadzających:
•
Andrzej Suchenek, Biuro Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy
•
Małgorzata Sojka, Centrum Wielokulturowe w Warszawie
•
Izabela Witczak, Oleksandr Pustovyi, Warszawskie Centrum Innowacji EdukacyjnoSpołecznych i Szkoleń
•
Maciej Grześkowiak, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
•
Vira Korniat, Wydział Pedagogiczny, Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana
Franki
Prowadzenie i moderacja: prof. dr hab. Krzysztof Jasiecki i dr Małgorzata Pacek – CE UW

•

13:00 – 13:30 – Przerwa

•

13:30 – 15:00 – Warsztat trzeci: Pomoc uchodźcom z Ukrainy: jakie koszty i korzyści?
Organizator: Instytut Studiów Społecznych im. Profesora Robera Zajonca UW
Celem warsztatu jest przedyskutowanie wyników badań przeprowadzonych przez Zespół
ISS w ramach Uniwersyteckiego Obserwatorium Deinstytucjonalizacji Praktyk
Pomocowych UODI. Dyskusji poddamy zarówno wyniki badań jakościowych (studium
przypadku miejskiego punktu recepcyjnego), jak i ilościowych (ankieta online na próbie
reprezentatywnej N=1000 dorosłych Polaków). Zależy nam na przedyskutowaniu
wyników i wniosków z badań z osobami aktywnie zaangażowanymi w pomoc, a przede
wszystkim przedstawicielami wolontariuszy oraz osobami zajmującymi się koordynacją
działań wolontariackich.
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Na warsztat zapraszamy także inne osoby działające w szeroko pojętym obszarze
wspierania uchodźców i uchodźczyń, uczestników naszych badań, przedstawicieli
organizacji i instytucji zajmujących się koordynacją działań pomocowych oraz
przedstawicieli innych zespołów badawczych zajmujących się zagadnieniem organizacji
działań pomocowych na rzecz uchodźców z Ukrainy.
Będziemy wspólnie poszukiwali odpowiedzi na takie pytania jak:
•
Typy motywacji wolontariuszy i ich konsekwencje dla satysfakcji/wypalenia
z niesionej pomocy;
•
Indywidualne i systemowe przyczyny braku zaangażowania w pomoc uchodźcom;
•
Systemy wsparcia wolontariuszy i ocena ich dostępności i skuteczności;
•
Potrzeby wolontariuszy i koordynatorów w obszarze zarządzania sytuacją
kryzysową;
•
Czynniki wypalenia osób udzielających wsparcia uchodźcom i możliwości
zapobiegania im w przyszłości;
•
Korzyści i koszty zaangażowania we wsparcie;
•
Rekomendacje dotyczące rozwijania środowiskowego systemu wsparcia w sytuacji
kryzysowej.
Spotkanie będzie się składało z następujących części: (1) wprowadzenie, cele i pytania
badawcze (5 min), (2) przedstawienie uczestników warsztatu (10 min), (3) prezentacja
głównych wyników badań ilościowych (15 min), (4) pytania i dyskusja (15 min),
(5) prezentacja wyników studium punktu recepcyjnego – perspektywa wolontariuszy
i koordynatorów (15 min), (6) pytania i dyskusja nad rekomendacjami (15 min),
(7) podsumowanie i zakończenie (5 min).
Warsztat prowadzi Zespół ISS UW: dr Anna Domaradzka-Widła, dr Tomasz Oleksy,
dr Magdalena Roszczyńska-Kurasińska, Mateusz Trochymiak, dr Anna Wnuk

Liczba miejsc ograniczona
Rejestracja na https://uodi.uw.edu.pl/index.php/konferencja-2022/

3

